
 (  Blade الشفرة) Working endالنهاية العاملة 

 :تقسم الةفرة الى ثالثة أقسام 

الثلددددد  :  Heelقادددددددة الةدددددفرة   -1

األول مددن النهايددة العاملددة المتصددل 

 بعنق األداة

الجددددددزو المتوسددددددط مددددددن الةددددددفرة  -2

Middle  : الثلدددد  المتوسددددط مددددن

 .النهاية العاملة 

الثلدد  األخيددر مددن : نهايددة الةددفرة  -3

 :النهاية العاملة و تددى

 في أدوات التقليح  Tipذروة الةفرة*    

فددددددددي أدوات  Toeطددددددددرف الةددددددددفرة *     

 التجريف

 



كموووووا توجووووود التسوووووميات التاليوووووة فوووووي المقووووواطع العرضوووووية 
 :للشفرات 

(D)  وجه الشفرةthe face  : هوو السوطح بوين حوافتين
 .قاطعتين 

(F)  ظهر الشفرةthe back: السطح المقابل للوجه. 
(G )  جانووووووب الشووووووفرةlateral surface  : هووووووي

 .المنطقة بين الوجه والظهر
(E)   الحافووة القاطعووةcutting edge  : هووي الخووط

 .المتشكل بين وجه الشفرة والسطح الجانبي 
هوي الزاويوة فوي :  internal angleالزاويوة الداخليوة  

المقطع العرضي بين الوجه والسوطح الجوانبي ، هوذه 
 – 70الزاوية موحودة فوي أدوات التقلويح وتتوراوح بوين 

 .درجة  80
 

 (  Blade الشفرة) Working endالنهاية العاملة 



 (  Blade الشفرة) Working endالنهاية العاملة 



 Sickle scalersالمناجل 

 



 Sickle scalersالمناجل 

ذاتها إما أن  يقصد بذلك شكل الش رةو.  لها شكالن مستقيم ومنحنٍ  
 .تكون الشفرة مستقيمة أو منحنية بغض النظر عن حالة العنق 



 Sickle scalersالمناجل 

 :الصفات الخاصة للمناجل 

 / قطع مثلثيم/  نهاية مؤنفة/–

تةترك فيها مع )  :الصفات العامة 

 (غيرها من األدوات 

زاوية قايمة بين وجه الةفرة / –

 / طرفان قاطعان/ والعنق النهايي 



 Sickle scalersالمناجل 

ملم  1يستخدم المنجل الزالة القلح فوق و تحت اللثوط لعمق 

لصعوبة ادخاله في الميازيب دون ايذاو اللثة و ذلك باستخدام 

 .الثل  النهايي من الةفرة 



 Sickle scalersالمناجل 



 curettes المجارف
 (  مناجل التختلف فيها دن : ) للمجارفالصفات الخاصة 

   (كليلة ) نهاية مدورة –

  (ظهرها محدب ) قطع نصف دايرط م–



 المجارف والمناجل 



 العامة  المجارف

 90العاموة  المجوارفزاوية الشفرة فوي •
هوووي الزاويوووة بوووين وجوووه الشوووفرة )درجوووة 

  (.والقطعة النهائية من العنق
 . طرفا الشفرة قاطعان•
 التكيووووف مووووع جميووووع السووووطوح السوووونية •

بحيووووث يمكوووون تجريووووف كافووووة السووووطوح 
بمجرفووووة عامووووة واحوووودة بنهايووووة عاملووووة 

، أو (مزدوجوووووووة النهايوووووووة ) مضووووووواعفة 
ذات نهايووة مفووردة  المجووارفبووزوم موون 

. 



 columbia curettesكولومبيا  مجارف

  / 2R-2L  / 14-13  و هي دبارة دن ثالثة مجارف دامة 

4R-4L /   /. 



 Curettesالمجارف     



  Area-specific curetteالخاصة  المجارف

سدددطو   ومصدددممة للعمدددل فدددي منددداطق  المجدددارفمجموددددة مدددن 

 .محددة 

 70بزاويدة قددرها عندق النهدايي بدل الدموديدا دلدى ه الةفرة لديس وج -

 . درجة

 .حد قاطع واحد في كل ةفرة -

 .انحناو جانبي  المجارفلهذه  -

وهدي مجموددة أدوات    Gracey curetteأشههراا عالميها  

، وصددمم كددل مجرفددة  1930دددام  Graceyصددممها الدددكتور 

 .لتستعمل في منطقة معينة



  Area-specific curetteالخاصة  المجارف



 Gracey curettes المجارف الخاصة  



 المجارف والمناجل 



 
 مجرفة عامة

 
 مجرفة غريسي

 
 منطقة العمل

 
 جميع السطوح السنية

 
 سطوح سنية محددة

الزاوية بين وجه الشفرة 

 والعنق النهائي

 
 درجة 90

 
 درجة  70

 

 عدد الحواف القاطعة

 
 حافتان قاطعتان 

 
 واحدةحافة قاطعة 

 

 االنحناء

 
 ليس لها انحناء جانبي

 
 لها انحناء جانبي

 الخاصة والعامة  المجارفالفرق بين 



 مجرفة غريسي مجرفة عامة

 Curettesالمجارف  



  Standard Gracey Curetteالنظامية   غريسي مجارف

-13/ 12-11/ 10-9/  8-7/  6-5/ 4-3/ 2-1) سبع أدوات     -
 :موزدة حسب مناطق استعمالها كما يلي ( 14

 لألسنان األمامية  4-3 و 1-2–

 الضواحك  ولألسنان األمامية  5-6–

 (سطو  دريضة ) لساني  ولألسنان الخلفية دهليزط  10-9 و 7-8–

 األنسيةلألسنان الخلفية السطو   11-12 –

 لألسنان الخلفية السطو  الوحةية 13-14–

 :توجد بنظامين    -

 rigid design  :دنق وةفرة أصلب وأسمك وأقل مرونة  . 

  fine design أو finishing curette : أقل صالبة وأدق وأكثر
 .  مرونة



  standard Gracey curetteالنظامية   غريسي مجارف



    Gracey curettes المجارف الخاصة



 الخاصة المجارفالتعديالت التي أجريت على 

 تطويل العنق النهايي -1

 تقصير الةفرة -2

 دنق غريسي وةفرة دامة  - 3

 تعليم الحافة القاطعة -4

 ترقيق الةفرة  - 5

 دالمات ميليميترية دلى العنق النهايي -6



 (طويلة العنق  المجارف) تطويل العنق النهائي 

extended shank instrument- after five curette     

   :النظامية المجموعة عن معدلة غريسي أدوات مجموعة
 أفضل لدخول ملم 3 النهائي العنق زيادة في قائم األساسي التعديل1.

 . ) After five ملم 5 من أعمق أي ) العميقة الجيوب في
 عمق إلى أسهل دخوال   تؤمن Thinned blade أرق الشفرة 2.

   .الجيب
 . متانةال من مزيدا   ةداألا ليعطي بقليل أسمك العنق3.



 (طويلة العنق  المجارف) تطويل العنق النهائي 

extended shank instrument- after five curette  



 (قصيرة الشفرة  المجارف)تقصير الشفرة 

mini bladed instruments( Mini five curette) 

لدذلك نجددد أن العنددق ،  After fiveوهدي تعددديل لمجموددة  •

الةددفرة أقصددر . ملددم  3النهددايي أطددول مددن األداة النظاميددة بدد  

الجيدددوب : وأدق تسدددمح بددددخول أسدددهل وانطبددداق أفضدددل فدددي 

التقعدرات . الزوايا الخطيدة .  مفترق الجذور. العميقة الضيقة 

 .دلى سطح الجذر 

 :  ويتميز استعمالها دن غريسي النظامية بما يلي•

 .  هي ليست بديالً روتينياً بل أدوات مكملة -          

 .  استخدامها أكثر في الضربات العمودية  -          

 



  مجموعة أدوات بش رة دقيقة
mini bladed instruments 

( mini five curette)   
 



 وشفرة عامة غريسيعنق 

  Langer curette ( 6-5 / 4-3 / 2-1 )  النغر مجارف

مزج بين ةفرة دامة ودنق أداة غريسي ، العنق بنظامين •

، توجد منها مجمودة  finishingنهاو إودنق  rigidصلب 

 . mini five، وبةفرة دقيقة  after fiveطويلة العنق 



 المجارف العامة



 مجارفتم إيجاد النظامية  غريسي مجارفبابضافة إلى 
إضافية و ذلك من خالل إجراو التعديالت سابقة الذكر  غريسي

 :المجارفمن هذه . 

 13-12و  14-11أداة غريسي  •

   16-15أداة غريسي •

   18-17غريسي أداة •



 13-12 و 14-11 غريسيأداة 

 .  هي أدوات بطرف للسطو  األنسية وطرف للسطو  الوحةية•

 .ميزتها التخفيف من تبديل األدوات وبالتالي توفير الوقت -•



  Periodontal files السنيةحول المبارد 

 

المبارد حول السنّية هي 
أدوات ُتستخَدم إلزالة الكتل 

ويحوي كل . الكبيرة القلحّية
رأس عامل للمبرد حول 

السّني على حواف قاطعة 
 .  متعّددة 



 Bone filesالمبارد العظمية  

 

ُتستخَدم لتشذيب 

 العظمّية النتوءات

  

ُتستخَدم عادة  * 

بالمناطق بين 

السنّية بحركة 

 ذااب وإياب 



 (قطع اللثة) القطع أدوات 
Excisional instruments 

 
 أدوات القطع•

 Kirklandكيركالند                                    –

 Orbanأوربان                                         –



مالقط تعليم الجيوب                        

Pocket marking tweezers 

 



مالقط تعليم الجيوب                        

Pocket marking tweezers 

 



Kirkland 



Kirkland 



Kirkland 



Orban 



Urban 



Urban 



Kirkland 


